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Novos casos na semana: 239051

Óbitos na semana: 5580
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“Acabou a quarentena!”: Calor no feriado faz
Brasil baixar a guarda para a prevenção à

covid-19
Praias e bares lotados mostram a classe média que ficou confinada até

agora virando a página da pandemia no país. Queda de mortes diárias de
1000 para a média de 800 também influencia 

, 

Fonte: el país

Fonte: @joaomontanaro 

Fonte: @custodioscopio

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://www.cavitalbrazil.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-06/acabou-a-quarentena-calor-no-feriado-faz-brasil-baixar-a-guarda-para-a-prevencao-a-covid-19.html
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-diz-que-ninguem-e-obrigado-a-tomar-vacina-mas-lei-autoriza-aplicacao-compulsoria,70003421839


Política 

Depois de Witzel, STJ mira

afastamento de mais

governadores

Governo federal pode perdoar

dívidas de R$ 1 bilhão de

igrejas

Pelo menos dois chefes estaduais do Executivo,
vestigados por fraudes durante a pandemia, podem

sofrer medidas duras no curto prazo 

Texto entregue na quinta-feira para o congresso precisa ser analisado e
aprovado pela Câmara para virar lei. 

Reforma administrativa: entenda as principais

mudanças para os servidores com a proposta

do governo

Fonte: igFonte: veja
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Procuradores da Lava Jato de SP expõem

divergência e pedem demissão coletiva 

Fonte: G1

Decisão é resposta a conflito com procuradora no Ministério
Público Federal; força-tarefa de Curitiba teve saída de Deltan.

Bolsonaro diz que Auxílio Emergencial será

de R$ 300 por mais 4 meses

 Presidente participou de reunião com ministros e líderes do
Congresso. Ele também anunciou que a reforma administrativa

vai ser enviada na quinta-feira.

Fonte: folha

Um projeto aprovado pelo Congresso
Nacional pode anular dívidas tributárias

de igrejas acumuladas após fiscalizações e
multas aplicadas pela Receita

Fonte: G1

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/01/bolsonaro-diz-que-auxilio-emergencial-sera-r-300.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reforma-administrativa-entenda-as-principais-mudancas-para-os-servidores-com-a-proposta-do-governo,70003426025 
https://veja.abril.com.br/politica/depois-de-witzel-stj-mira-afastamento-de-mais-governadores/
https://economia.ig.com.br/2020-09-07/governo-federal-pode-perdoar-dividas-de-r-1-bilhao-de-igrejas.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/procuradores-da-lava-jato-de-sp-expoem-divergencia-e-pedem-demissao-coletiva.shtml


Internacional 

Tufão atinge as duas Coreias e faz milhares

irem a abrigos

Justiça da Bolívia proíbe candidatura de

Evo Morales ao Senado

Tufão Maysak levou também ao naufrágio de um navio com 43
tripulantes e 5800 vacas no Japão. 

Os bolivianos vão às urnas em 18 de outubro, um ano após a anulação das
eleições devido a denúncias de fraude em favor de Morales.

Hospital alemão informou que ainda é cedo para saber os efeitos de longo
prazo do envenenamento que o ativista sofreu. Moscou nega qualquer

envolvimento.
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Boris Johnson prepara os britânicos para

um Brexit duro no final do ano

 Primeiro-ministro britânico alerta Bruxelas de
que a data limite para negociar é 15 de outubro

Opositor russo Navalny sai do coma

induzido em Berlim

Fonte: El País 

Fonte: g1

Fonte: G1 

Fonte: Exame

https://exame.com/mundo/tufao-atinge-as-duas-coreias-e-faz-milhares-irem-a-abrigos/?amp
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/09/07/navalny-sai-do-coma-induzido.ghtml
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-07/boris-johnson-prepara-os-britanicos-para-um-brexit-duro-no-final-do-ano.html 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/09/07/justica-da-bolivia-proibe-candidatura-de-evo-morales-ao-senado.ghtml


Sociedade 

Planilhas detalham esquema de pagamentos a

criminosos de facção alvo de megaoperação 

Sismógrafos poderão determinar epicentros e também
a intensidade dos tremores com mais precisão em setes

cidades do estado.

ONG doa alimentos para mais de 2 milhões de

brasileiros 
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Esquema de fraudes em vestibulares tem médicos

presos e pagamentos de até R$ 120 mil 

Suspeitos recebiam dinheiro para fazer o vestibular no lugar de candidatos
que pagavam pela fraude. Alunos e pais também estão sendo investigados

por estelionato e falsificação de documentos.

Investigação também mostra gastos com mansões alugadas para hospedar visitantes
de presos transferidos para presídios federais.

Fonte: g1

Fonte: folha 

Fonte: G1 

Acabou a pandemia? 

Fonte: folha

Campanha da Ação da Cidadania já arrecadou o equivalente a R$ 30 milhões entre
produtos e recursos, mas ainda precisa de muito mais.

Após terremotos, sismógrafos são instalados em

cidades da Bahia  

Fonte: G1 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/09/04/apos-terremotos-sismografos-sao-instalados-em-cidades-da-bahia.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/09/ong-doa-alimentos-para-mais-de-2-milhoes-de-brasileiros.shtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/09/06/esquema-de-fraudes-em-vestibulares-tem-medicos-presos-e-pagamentos-de-ate-r-120-mil.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/09/07/planilhas-detalham-esquema-de-pagamentos-a-criminosos-de-faccao-alvo-de-megaoperacao.ghtml 


Saúde 

Índia deve se tornar o segundo país com

maior número de casos de Covid-19

Azitromicina não tem eficácia contra covid-19 grave,

mostra estudo brasileiro inédito

Após flexibilizar a quarentena, o país registrou recorde de 90 mil
casos em um único dia. 

No primeiro estudo do tipo clínico de que se tem notícia envolvendo o uso do
medicamento em pacientes com covid-19 hospitalizados, pesquisadores brasileiros

demonstraram que a azitromicina não leva a melhoras e, portanto, não tem
indicação de uso para casos graves.

O anúncio foi feito depois de um estudo publicado na revista médica
"Lancet" ter comprovado a eficácia do imunizante nas duas primeiras fases

de pesquisa.
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Como as crianças estão aderindo às

máscaras
Em fase favorável à assimilação de novos hábitos, os pequenos
dão uma aula aos adultos de como viver bem com o nariz e a

boca cobertos com um pedaço de pano

Vacina russa deve ser testada em 10 mil

brasileiros daqui a 45 dias, diz TecPar

Fonte: cnn

. 

Fonte: bbc

Fonte: veja

Fonte: veja

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/09/04/vacina-russa-deve-ser-testada-em-10-mil-brasileiros-daqui-a-45-dias-diz-tecpar
https://veja.abril.com.br/saude/india-deve-se-tornar-o-segundo-pais-com-maior-numero-de-casos-de-covid-19/
https://veja.abril.com.br/saude/como-as-criancas-estao-aderindo-as-mascaras/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-54022556


Economia e meio ambiente 

PIB tem queda histórica de 9,7% no segundo

trimestre e pandemia arrasta o Brasil para recessão

No Brasil, Colômbia, Chile e Costa Rica, a
obrigação de ter uma conta para receber
os auxílios emergenciais levou milhões

a se bancarizarem

Pesquisadores da UFMG

desenvolvem tecnologia que

prevê incêndios florestais

Fonte: el país 

Fonte: uol
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Perícia afirma que incêndio no Pantanal mato-grossense foi

intencional.

 Indústria e Serviços foram os setores mais afetados, enquanto queda do
consumo das famílias bate recorde, com recuo de 12,5%, segundo dados do

IBGE desta terça. Auxílio emergencial atenuou impacto. 

Pandemia faz com que milhões de

latino-americanos sejam

incorporados ao sistema

financeiro

Fonte: g1

Energias solar e eólica são mais

baratas do que se pensava,

diz estudo
Governo do Reino Unido revisa os números
e conclui que o preço da energia gerada por

fontes renováveis é quase 50% menor do que o
calculado inicialmente.

Fonte: exame

Indústria perde participação na

atração de investimentos

diretos do País
Puxado por extração de petróleo e minerais,

setor primário recebeu nos últimos anos fatia
maior dos recursos estrangeiros voltados

para novos projetos empresariais e compras
de companhias

Fonte: Estadão Fonte: el país 

Software antevê como fogo vai se
comportar, como será o espalhamento,
se ele vai se manter, ser intenso ou não.

https://noticias.uol.com.br/videos/afp/2020/09/05/pericia-afirma-que-incendio-no-pantanal-mato-grossense-foi-intencional.htm
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/09/07/pesquisadores-da-ufmg-desenvolvem-tecnologia-que-preve-incendios-florestais.ghtml
https://exame.com/esg/energias-solar-e-eolica-sao-mais-baratas-do-que-se-pensava-diz-estudo/?amp
https://brasil.elpais.com/economia/2020-09-01/pib-tem-queda-historica-de-97-no-segundo-trimestre-e-pandemia-arrasta-o-brasil-para-recessao.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-09-05/pandemia-faz-com-que-milhoes-de-latino-americanos-sejam-incorporados-ao-sistema-financeiro.html
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,industria-perde-participacao-na-atracao-de-investimentos-diretos-no-pais,70003428768 

